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Từ lâu, nghiên cứu về Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của các học 
giả và đã có những thành tựu đáng kể. Năm 1998, Hội thảo quốc tế về 

Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức thành công đã thu hút được hơn 
300 học giả nước ngoài từ 27 nước cùng với hơn 44 học giả Việt Nam 

tham dự. Tiếp đó, năm 2004, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 
hai được tổ chức ở TP.HCm cũng đã đạt được những kết quả nhất định 
góp phần tăng cường mối quan hệ giữa giới học giả Việt Nam với các 

nhà Việt Nam học trên  thế giới. Năm 2008 này, nhân sự kiện Hội thảo 
quốc tế về Việt Nam học lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5 - 

7/12, Bản tin đHQGHN trân trọng gửi tới quý độc giả chùm bài tiêu điểm 
với tên gọi chung: "Việt Nam: Hội nhập và Phát triển" - cũng chính là chủ 

để của Hội thảo lần này...
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SỰ PHÁT TRiểN CỦA ViỆT NAm HỌC
TRÊN THẾ GIỚI 

Thế giới đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của ngành Việt Nam học. Từ những 
khảo cứu đơn lẻ theo từng chuyên ngành, Việt Nam học đã trở thành một một khoa học liên 

ngành được giảng dạy ở nhiều trường đại học của các nước phát triển. Cho đến nay đã có hàng 
vạn công trình viết về Việt Nam và trong số các tác giả, không ít nhà khoa học đã nổi danh.

háp là nước có nền Việt học 
sớm nhất và học giả nước 
này cũng có những thành 
tựu đáng kể trong lĩnh vực 
này. Kế tục sự nghiệp của 
Viện Viễn đông bác cổ 

trước đây, các chuyên gia của EFEO 
ngày nay tập trung nghiên cứu dịch 
thuật và công bố các tư liệu quý và 
các công trình biên khảo có giá trị đã 
từng được công bố trước đây. Mặt 
khác, theo sáng kiến của EFEO, các 
chuyên gia Pháp đã từng xây dựng 
một chương trình hợp tác đồ sộ với 
các nhà khoa học Việt Nam trong 
chương trình nghiên cứu Đồng bằng 
Bắc Bộ. Hiện nay, Pháp vẫn được coi 
là quốc gia có nền Việt học phát triển 
mạnh. Một điểm đáng lưu ý là ở một 
số nước vốn ít có quan tâm đến Việt 
Nam như Na Uy, Hà Lan, Đức thì nay 
lại là những trung tâm nghiên cứu 
Việt Nam có uy tín. Năm 1993 theo 
sáng kiến của TS. Stein Tonnesson, 
một nhà nghiên cứu Việt Nam của 
Na Uy, một tổ chức liên kết toàn 

Châu Âu về nghiên cứu Việt Nam 
được hình thành gọi là EURO - VIET. 
Hội thảo quốc tế đầu tiên do tổ chức 
này tiến hành tại Copenhagen (Đan 
Mạch) đã thu hút được sự chú ý của 
giới nghiên cứu Việt Nam không chỉ 
ở Châu Âu. Đến nay đã có 6 hội thảo 
EURO – VIET lần lượt được tổ chức 
thành công ở các nước Châu Âu.

Đến đầu thế kỉ XX, đặc biệt là từ sau 
khi phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc phát triển mạnh mẽ dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, người 
Nga cũng bắt đầu quan tâm đến 
Việt Nam. Theo thống kê chưa đầy 
đủ thì các công trình nghiên cứu về 
Việt Nam ở Nga tính đến cuối thập 
niên 90 của thế kỷ trước đã lên tới 
con số trên 4.000. Các công trình này 
thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học, 
trong đó nhiều tác phẩm có những 
đóng góp khoa học quan trọng, có 
ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng 
cao trình độ nghiên cứu Việt Nam 
của chính Việt Nam. Sau năm 1990, 

Việt Nam học ở Nga có một giai đoạn 
gặp khó khăn vì những biến đổi phức 
tạp của tình hình chính trị, nhưng 
với nền tảng vững chắc của bộ môn 
khoa học này cũng như tính chất cơ 
bản của Việt Nam học, hoạt động 
nghiên cứu Việt Nam đang dần được 

hồi phục.  

Trung Quốc là nước sớm quan tâm 
nghiên cứu Việt Nam và mặc dù có 
thuận lợi hơn học giả nhiều nước 
khác trong việc tiếp xúc với Việt Nam, 
nhưng trên thực tế các học giả CHND 
Trung Hoa thường rất độc lập trong 
việc sưu tầm tư liệu và tiến hành 
nghiên cứu về Việt Nam. Hầu như 
các nhà nghiên cứu Việt Nam của 
Trung Quốc ít có những tiếp xúc, trao 
đổi với các học giả Việt Nam. Nhìn 
vào những công bố có thể khuynh 
hướng nghiên cứu của các học giả 
Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 
các loại hình sau:

- Dịch thuật (từ tiếng Hán cổ ra tiếng 
Bắc Kinh), biên khảo các tác phẩm tư 
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liệu cổ. Trong loại hình này các học 
giả Trung Quốc có những thuận lợi 
rất lớn là ngôn ngữ và tư liệu. Cả hai 
đều có sẵn ở Trung Quốc.

- Nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Loại 
đề tài này Trung Quốc có rất nhiều 

chuyên gia và tính chất của các công 
trình thường phụ thuộc rất nhiều vào 
quan hệ giữa hai nước.

- Những công trình phục vụ yêu cầu 
của chính phủ Trung Quốc. 

Trong những năm gần đây, số sinh 
viên Trung Quốc sang Việt Nam học 
tiếng Việt, nghiên cứu lịch sử, văn hoá 
Việt Nam tăng đột biến. Điều này có 
thể lý giải bằng sự phát triển mạnh 
mẽ trong quan hệ giữa hai nước.

Trong số các nước có nền Việt học 
phát triển không thể không kể đến 
Nhật Bản. Từ những thế kỷ trước đã 
xuất hiện một số công trình viết về 
Việt Nam, nhưng phải đến những 
năm giữa thế kỷ XX Việt Nam học 
ở Nhật Bản mới thực sự hình thành 
gắn liền với tên tuổi GS. Yamamoto 
Tatsuro (Đại học Tokyo). Dưới sự dẫn 
dắt của ông nhiều lớp thế hệ Việt 
Nam học đã liên tục trưởng thành. 
Vào cuối những năm 80 lực lượng 
các nhà nghiên cứu Việt Nam tại Nhật 
Bản đã được tập hợp lại trong tổ chức 
Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam. Ngay 
từ khi mới thành lập Hội này đã có tới 
trên 100 thành viên có sinh hoạt định 
kỳ và tổ chức hội thảo khoa học hàng 
năm. Khuynh hướng nổi trội của Việt 
Nam học Nhật Bản là triệt để áp dụng 

phương pháp khu vực học trong 
nghiên cứu. Vì vậy nghiên cứu thực 
địa là không thể thiếu. Hoạt động có 
tiếng vang nhất trong thời gian gần 
đây là Chương trình nghiên cứu đồng 
bằng sông Hồng (qua trường hợp 
làng Bách Cốc, Vụ Bản, Nam Định). 
Khác với khuynh hướng chú trọng 

các vấn đề có thể phục vụ trực tiếp 
cho yêu cầu kinh doanh, hợp tác trên 
lĩnh vực kinh tế, Việt Nam học ở Nhật 
Bản chú trọng tới nghiên cứu cơ bản 
nhằm hiểu đến ngọn nguồn cấu trúc 
xã hội, lịch sử và văn hoá Việt Nam 
truyền thống.

Hoa Kỳ đã từng có thời kỳ là một 
trong những trung tâm nghiên cứu 
Việt Nam lớn nhất trên thế giới. Tại 
đây có những trường đại học nổi 
tiếng về ngành Việt học như Cornell, 
Berkeley, Illinoi, Yale... và những 
nhà Việt Nam học được cả thế giới 
biết tiếng như John Whitmore, A. 
Woodeside, Keith Taylor... nhưng 
cũng chính tại Mỹ đã từng tồn tại 
những khuynh hướmg nghiên cứu 
Việt Nam rất khác nhau, thậm chí đối 
lập nhau. Có những chương trình, 
dự án được chính quyền Mỹ tài trợ 
nghiên cứu Việt Nam nhằm mục đích 
phục vụ cuộc chiến tranh của Mỹ ở 
Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng 
có những nhà nghiên cứu tìm hiểu 
Việt Nam thuần tuý vì mục đích khoa 
học, thậm chí có những người theo 
khuynh hướng chống lại cuộc chiến 
tranh do chính phủ Mỹ đang tiến 
hành. Dù theo khuynh hướng nào 
thì Việt Nam học ở Mỹ trong thời 

chiến tranh cũng đều chịu tác động 
của chiến tranh. Không ít người trong 
số họ đã từng là quân nhân phục vụ 
trong quân đội Mỹ ở Việt Nam. 

Từ đầu những năm 90, Việt Nam 
học ở Mỹ có chiều hướng phục hồi 
trở lại. Tại ĐH Los Angeles California 

(UCLA) Trung tâm Nghiên cứu Đông 
Nam Á được thành lập, trong đó 
nghiên cứu Việt Nam là một nội dung 
quan trọng. Ở Texas một trung tâm 
Nghiên cứu Việt Nam cũng được hình 
thành. Mục tiêu trước mắt của Trung 
tâm này là tập hợp toàn bộ tư liệu về 
Việt Nam trên toàn thế giới. Tuy đội 
ngũ các nhà Việt Nam học trẻ của Mỹ 
không còn chịu tác động của chiến 
tranh như các thế hệ trước, nhưng sự 
khác biệt về khuynh hướng nghiên 
cứu vẫn còn rất sâu sắc. Trong quá 
trình phát triển của Việt Nam học ở 
Mỹ cũng phải kể đến vai trò của các 
học giả gốc Việt. Đội ngũ này hiện 
cũng đang ở trong tình trạng phân 
hoá tuỳ theo thái độ chính trị của họ.

Các nước Đông Nam Á vốn chịu ảnh 
hưởng của các học giả phương Tây 
trong nghiên cứu Việt Nam, nhưng 
từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc 
đổi mới, nhất là khi Việt Nam gia 
nhập khối ASEAN tình hình bắt đầu 
đầu tiến triển theo chiều hướng tích 
cực hơn. Nhiều học giả từ các nước 
ASEAN có điều kiện tiếp xúc với học 
giả Việt Nam và đến Việt Nam trực 
tiếp nghiên cứu. Đi tiên phong là 
các nhà nghiên cứu của Singapore, 
Malaysia và Thái Lan. Trường ĐH 
Singapore và Malaya đã từng gửi 
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thực tập sinh đến Việt Nam học tập. 
Một số đã trở thành các giảng viên 
đại học và có ảnh hưởng tốt đến tình 
hình nghiên cứu Việt Nam ở nước họ. 
Trong số các nước ASEAN phải kể đến 
một trường hợp đặc biệt là CHDCND 
Lào. Do có quan hệ đặc biệt với Việt 
Nam nên Lào đã cử nhiều học sinh 
phổ thông và sinh viên sang học tại 
Việt Nam. Số người biết tiếng Việt ở 

Lào khá đông nhưng sau khi về nước 
ít người trong số họ theo đuổi sự 
nghiệp nghiên cứu Việt Nam mà trở 
thành chuyên gia trong các lĩnh vực 
khác. Với động thái này, trong một 
thời gian không xa, Việt Nam học ở 
các nước ĐNA chắc chắn sẽ có triển 
vọng tốt đẹp hơn.

Ở Hàn Quốc, từ cuối những năm 60 
của thế kỷ XX việc giảng dạy tiếng 
Việt ở một số trường ngoại ngữ đã 
bắt đầu được tiến hành. Theo quan 
điểm của Hàn Quốc (mà cũng là 
quan điểm của nhiều nước trên thế 
giới), trường ngoại ngữ không chỉ 
đơn thuần dạy tiếng mà còn dạy các 
kiến thức khác về đất nước có ngôn 
ngữ đó, cho nên ngay từ đầu việc dạy 
tiếng Việt đã đi theo quỹ đạo khu vực 
học. Ở Seoul, Hankuk là một trường 
đại học ngoại ngữ danh tiếng từ sớm 
đã lập Khoa Việt học, nhưng trong 
một thời gian dài việc nghiên cứu 
Việt Nam ở đây cũng chỉ dừng lại ở 
các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học. Sự 
khác biệt với ngiên cứu nhiều nước 
là chỉ sang Việt Nam để thực tập, thu 
thập tài liệu, học kiến thức, sau đó trở 

về nước bảo vệ luận án, các nghiên 
cứu sinh Hàn lại có nguyện vọng bảo 
vệ luận án tại Việt Nam. Cho đến nay 
đã có hàng chục luận án thạc sĩ và 
tiến sĩ về Việt Nam đã được bảo vệ tại 
Việt Nam.

Khuynh hướng nghiên cứu Việt Nam 
ở Hàn Quốc trong mấy chục năm 
gần đây đang chuyển dần sang các 
vấn đề kinh tế và tài chính đáp ứng 

những đòi hỏi trực 
tiếp của mối quan 
hệ thương mại 
đang mở rộng rất 
nhanh giữa Hàn 
Quốc và Việt Nam. 
Từ năm 1966 đến 
1999, có tổng 
cộng 475 luận văn 
xung quanh tình 
hình kinh tế - chính 
trị của Việt Nam 
được công bố ở 
Hàn Quốc. Trong 
số đó gần một nửa 
có liên quan đến 

kinh tế. Hiện nay ở 
Hàn Quốc đang có những trường 
đại học được các tập đoàn lớn đỡ 
đầu cho việc mở ngành Việt học, nên 
sinh viên của Khoa Việt Nam học tốt 
nghiệp hầu hết đều được các công ty 
của tập đoàn này sử dụng. Điều đáng 
nói là Việt Nam học Hàn Quốc ngày 
càng có quan hệ chặt chẽ hơn với các 
trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào 
tạo của Việt Nam nên ảnh hưởng của 
Việt Nam đối với giới nghiên cứu trẻ 
Hàn Quốc có chiều hướng ngày càng 
tích cực.

Úc là nước đã từng có một số cơ sở 
đào tạo tiếng Việt và giảng dạy về lịch 
sử và văn hoá Việt đã được thành lập 
dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng. 
Đối tượng học tập khi ấy chủ yếu là 
các quân nhân, chuyên gia quân sự 
chuẩn bị sang làm việc tại Việt Nam. 
Sau khi chiến tranh kết thúc, Úc là 
nơi tiếp nhận một số lượng lớn người 
Việt nhập cư nên nghiên cứu Việt 
Nam ở đây còn là một nhu cầu nhận 
thức chính một bộ phận cư dân. Hơn 
thế, do sự thoái trào của Việt Nam 
học tại Mỹ, một số nhà Việt Nam học 
Mỹ đã chuyển sang làm việc tại Úc 

nên nghiên cứu Việt Nam học ở nước 
này dường như có sự phát triển đột 
biến. Với những khuynh hướng chính 
trị khác nhau, nhiều tổ chức nghiên 
cứu Việt Nam của người Việt trên 
đất Úc cũng được hình thành. Do 
tính chất phức tạp của các khuynh 
hướng nghiên cứu nên Việt Nam học 
ở Úc không tạo thành một diện mạo 
mang tính trường phái. Nhưng nhìn 
chung sự quan tâm của các học giả 
Úc thường tập trung vào các vấn đề 
hiện đại với các phương pháp tiếp cận 
của khoa học chính trị, xã hội học.

Từ lâu nghiên cứu về Việt Nam (lịch 
sử Việt Nam, văn học Việt Nam...) 
luôn được sự quan tâm của các học 
giả và đã có những thành tựu đáng 
kể. Tuy nhiên, nhìn nhận Việt Nam 
học như một khoa học liên ngành, 
theo hướng khu vực học thì phải 
đến những năm cuối thập niên 80 
của thế kỷ XX chúng ta mới nhận 
thức được. Từ đó, được sự quan 
tâm của Chính phủ, Việt Nam học 
Việt Nam không ngừng phát triển. 
Năm 1998, ĐHQGHN phối hợp với 
Trung tâm KHXH&NV Quốc gia (nay 
là Viện KHXH Việt Nam) lần đầu tiên 
tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế 
về Việt Nam học ở Hà Nội. Hơn 300 
học giả nước ngoài từ 27 nước cùng 
với hơn 44 học giả Việt Nam đã đến 
dự. Đây là một thành công lớn của 
Việt Nam trong việc khẳng định vị trí 
trung tâm của mình. Từ sau đó quan 
hệ giữa giới học giả Việt Nam với các 
nhà Việt Nam học thế giới ngày càng 
được tăng cường. Năm 2004, Hội 
thảo Quốc tế về Việt Nam học được 
tổ chức thành công tại thành phố Hồ 
Chí Minh.

Từ ngày 5 - 7/12/2008 Hội thảo Quốc 
tế về Việt Nam học lần thứ 3 với chủ 
đề: Việt Nam - Hội nhập & Phát triển, 
quy tụ gần 600 nhà khoa học Việt 
Nam và quốc tế sẽ được tổ chức tại 
Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ 
Đình, Hà Nội.

>> GS.TSKH Vũ MINH GIANG 
Phó giám đốc ĐHQGHN

Tiêu điểm Tiêu điểm
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